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Título
Grupo de estudos em Fisioterapia Ortopédica
Data de início
23/04/2014
Previsão de término
07/08/2014
Data de aprovação pelo Órgão Competente
 -
Órgão Competente
Câmara Departamental
Ano da primeira apresentação
2014
Unidade
Centro de Ciências da Saúde
Departamento
Departamento de Educação Integrada em Saúde
Programa vinculado
SEM VÍNCULO
Principal Área Temática de Extensão
Saúde
Área Temática de Extensão Afim
 NÃO POSSUI
Linha de Extensão
Atenção Integral à Saúde de Adultos
Grande Área do Conhecimento
Ciências da Saúde
Bolsa PBEXT
0
Bolsa Externa
0
Desejo vincular ação de extensão à concorrência de bolsa
Não
Palavras-chave
Fisioterapia ortopédica. Discussão de casos clínicos.
Apresentação e justificativa
A aprendizagem por meio de estudos de caso é uma das técnicas fundamentadas na chamada aprendizagem baseada em
resolução de problemas (ou Problem-based Learning, PBL). O estudo de caso é muito interessante do ponto de vista pedagógico
e foi apresentado pela Organização Mundial da Saúde como o protótipo ideal do ensino em ciência da saúde (OMS, 1993). Ele
consiste na seleção de um caso a ser estudado por grupos de alunos. Uma das vantagens é a sua grande eficiência para
desenvolver uma análise crítica e capacidade de resolver problemas.
Objetivos gerais
- Criar condições para que os alunos do curso de Fisioterapia que estejam cursando o estágio curricular supervisionado em
Traumato-ortopedia possam discutir os casos clínicos dos pacientes com professores, fora do horário de estágio.
- Permitir que alunos  do curso de Fisioterapia de períodos anteriores, que ainda não cursam o estágio possam ter contato com
os casos clínicos e com a discussão e, assim, enriquecer o conhecimento teórico e aproximá-los da prática clínica.
Objetivos específicos
 -
Metodologia
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O grupo se reunirá semanalmente para debater os casos clínicos que são atendidos no setor de ortopedia do CREFES pelos
alunos do 7º período.
O método utilizado será o de aprendizado baseado em resolução de problemas:
1. Um caso clínico é apresentado pelo aluno responsável pela atendimento.
2. Os demais alunos enumeram os conceitos e métodos que não sejam de seu conhecimento e tentam esclarecer dúvidas uns
com os outros.
3. Fazem um levantamento de questões que precisam ser esclarecidas antes que tenham condições de tratar o paciente do caso
clínico.
4. Individualmente, buscam as respostas nos meios de informação que preferirem (artigos científicos, palestras, anotações
prévias, livros, etc.), tomando o cuidado de encontrar a resposta mais confiável possível.
5. Discussão em plenária (todos os alunos) com o professor.
6. Apresentação de soluções (por exemplo, os recursos mais adequados para tratar o paciente).
7. Análise e comparação das soluções propostas.
8. Avaliação final pelo professor e pelos alunos.
Em cada encontro, um novo caso é apresentado e as respostas das questões dos casos anteriores são discutidas.
A carga horária da atividade será de 4 horas semanais. Eles ocorrerão na quarta-feira à tarde, na sala 29 do DEIS.
Forma de avaliação da ação de Extensão
Os alunos serão avaliados de acordo com a sua participação durante as discussões e com o seu desempenho na busca de
fontes de informação de qualidade para o embasamento de seus argumentos. Eles também serão avaliados quanto à
assiduidade e será necessária a participação em 90% dos encontros para a obtenção do certificado.
Site
 -
Origem do público-alvo
Interno
Caracterização do público-alvo
Alunos do curso de graduação em Fisioterapia a partir do 5º período.
Captação por edital de fomento
Não
Articulado com política pública
Não
Plano de atividades previstas
 -
Plano de acompanhamento e orientação
 -
Processo de avaliação
 -
Infra-estrutura física
Sala 29 do DEIS.
Vínculo com Ensino
Sim
Vínculo com Pesquisa
Não
Público estimado
8
Informações adicionais
 -
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1468, Maruípe
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